L’ús agrícola de les
aigües regenerades
Jornada tècnica en línia
Dimarts 21 de juliol de 2020

Presentació
La competència per l’ús de les aigües
de major qualitat entre els sectors
domèstic, industrial i agrari cada dia
és major i el sector agrari parteix en
desavantatge.
La utilització d’aigües residuals
regenerades en reg agrícola permet
disposar d’una major quantitat d’aigua
per al reg i una garantia de
subministrament.
Malgrat els avantatges de l’ús de
l’aigua
regenerada,
les
seves
característiques
impliquen
la
modificació de les instal·lacions i de
les feines de maneig.
En aquesta jornada es vol exposar
que són les aigües regenerades, quins
requisits i consideracions han de tenir
per poder-se utilitzar en l’àmbit agrari i
quina normativa li afecta. Per una altra
banda, es parlarà de la tipologia
d’instal·lació de reg que cal per a
utilitzar aquestes aigües sense tenir
problemes en el maneig i manteniment
d’aquestes instal·lacions.

Organització

Programa
10.00 h Inici de la connexió
10.10 h Presentació de la Jornada
Sr. Antoni Enjuanes. Sub-director general d’Infraestructures Rurals del
DARP.
10.30 h Què s’entén per aigües regenerades? Requisits i consideracions
Sr. Alfredo Pérez- Paricio. Cap de la Unitat tècnica de Concessions de
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
11.30 h Consideracions a tenir en compte en les instal·lacions de reg
localitzat en l’ús d’aigües regenerades
Sr. Jaume Puig. Departament d’EQATA. Escola Politècnica Superior
de la Universitat de Girona.
12.30 h Cloenda de la Jornada
Al finalitzar cada ponència hi haurà un torn obert de preguntes moderat per la
Sra. Maite Sisquella de l’Oficina del Regant.

Aquesta jornada es realitza en línia. Si esteu interessats en seguir les seves
explicacions us podeu inscriure a la jornada mitjançant l’enllaç que figura a la
part inferior d’aquest programa.
Uns dies abans de la sessió ens posarem en contacte amb vosaltres per
enviar-vos l’enllaç de l’aula virtual des d’on podreu seguir la formació.

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
Per a més informació podeu contactar amb l’Oficina del Regant
Sra. Maite Sisquella (Tel.: 973 310 715 – A/e: mtsisquella@gencat.cat)

@ruralcat
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